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CANOINHAS (-CN) - Pre;' ,

feitos, Presidentes do Partido
Democrático Social, Presidentes
de,.,Câmaras Municipais e de
.mais autoridades representatí-,

'vas, dos cinco municípios que
compõem a 'Associação dos Mu
nicípios do Vale do Canoinhas,
elegeram como meta prioritária
'em 1981, a construção da BR
,280 "nó trecho Canoinhas-Porto.
:"União;. utilizando-se de todos os
meios -e argumentos disponíveis

, .para "pressionar" a alta cúpu-'
la do Governo Estadual e do
Departamento NacionaI de Es-

"tradas de ,Rod�gem, além da'
-Secretaria dos Transportes e

.Obras, para que todos juntos
possam i� à Brasílta avistar-se I
com 'Os Ministros Golbery do \

Couto-� Silva, Elíseu Rezende e j.Antonio Delfim Neto, com o in-

mesmos ficaram conhecendo o

.projeto final da obra, em reu

nião fechada com mais de uma

hora e meia de duração. ,

Presente: também.tna opor
tunidade, .o, Engenheiro Chefe
do Planejamento do DNER, Dr.
Gilberto Ulísséía, que deu a co-

nhecer aos visitantes, todos os A COMITIVA

detalhes' do projeto final do tre- Atendendo convite do Se-
cho que será construído, pro- cretárío dos Transportes, atra-,
--vavelmente, com placas de ci- vés de, telegrama, estiveram em Segundo o Prefeito de Ca-
mento (mais baratas que: asfal- Florianópolis dia 23" as seguín- noinhas, todo este pessoal e oú
to). A estrada terá 95.810 me- tes personalidades: Prefeitos,' tros correligionários que quise
tros, incluidos neste total' os Roberto Batschauer, de .Iríneó-

.

rem, irão à Brasília após 'O dia
contornos ,das cidades de Ca- polis (Presidente da Amvac); 20' de março para uma audíên
noinhas e Porto União. -Se a' Benedito Therézio de Carvalho cia com os Ministros, Elízeu
obra for iniciada �,em ,esses c?n- I -Netto, de Canoinhas; Claudio Resende, dos Transportes e Del
tornos, o trecho ficará reduzido I" Gadotti, de Major Vieira; Vic- fim Neto, 40 Planejamento com

para 64.500 metros, barateando tor Buch Filho de Porto União' a finalidade de ,obterem uma
, r , ,

em mais de um terço o' valor I .Odilon Pazda de Três Barras e resposta concreta
.
e definitiva

total pr9gramado pelo DNER. I S�bastião c'o�ta, de Matos Cos- às suas "veementes'" reivindi

Neste sentido, para que a 'Obra ta; o Presidente do PDS de Ca- cações.'
,

I

tuíto de pedir uma reprograma
ção das obrasdo DNER, para
que o referido trecho no Planal
to Norte possa ser iniciado ain-
da este ano.

-

A incansável luta começa a

dar seus primeiros resultados
positivos, tanto, que o próprio
Diretor do. 16.0 Distrito Rodo
viário Federal, Dr. Ayeso Cam
pos, declarou aos Prefeitos da
Amvac, que este asfalto entre,
Canoinhas e Porto União, é mais
de interesse nacional do' que
Estadual ou mesmo régional.

Esta afirmativa aconteceu
na última segunda-feir-a em

Florianópolis, quando uma co

mitiva aquí . da
.

região foi rece
bida pelo Dr. Ay,eso Campos e

pelo Secretário dos Transportes
e Obras,· Esperidião Amin He
lou Filho, ocasião em que os

noínhas, Oldemar Mussi; o .Pre
sidente do PDS de, Irineópolis,
Cezarmo Girardi; os Presiden
tes de Câmara Municipais, Ed- "

mundo Bittencourt, de Canoi
nhas; Ernani Wogeinaki, de
Três Barras; Elmut Knoll, de
Irineópolis; 'O Vice-Prefeito de
Irineópolis, Oswaldo Gale; e o

Assessor da Prefeitura de Por-
,

to União, Fernando Martini.

seja iniciada o mais rapidamen-
.

te possível, os Prefeitos de Ca-
.

noinhas e Porto União declara
ram-se .f'avoráveís em

' abrir

mão "por enquanto" dos referi
dos desvios por fora da cidade,

,
tornando-a mais curta e mais
barata. <,
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ICO
, A PARTIR DE JANEIRO DESTE ANO o EMPREGADO OOM1;STICO�

COM'oaDENt-IDO MENSAL SUPERIOR AO SALARIO-MíNIMO
DO ESTADO EM QUE TRAB_ALHE" TERA DE CALCULAR

o SEU RECOLHIMENTO PARA A PREV][D�NCIA SOCIAL,
50BltE o VALOR ANOTADO EM SUA CARTEIRA DE TRABALHO, '

DESDE QUE NAO ULTRAPASSE o LIMITE DE TR:ÊS
'SALARIOSDMÍNIMOS REGIONAIS.

'O RECOLHIMENTO UE FEVEREIRO ,CORRESPONDE
A ÇOMPET1!.:NCIA DE JANEIRO E DEVERA SER EFETUADO
ATÉ o FIM DO M:2S EM QUAL�QUER AGÊNCIA BANCARIA.
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,CARTóRIO DO REGISTRO CIVIL - EDIFíCIO DO FORU1W
, ,

,

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA- "SECRETARY
II� - CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE - TODOS OS
TAMANHOS - PAPEL TH/IBRADO E CIRCULARES ,PA-

RA EIVIPRESAS - PAPEL VEGETAL E TODOS OS
-,

IMPRESSOS ..
'

QUALIDADE ABSOLUTA PRONTO ATENDIMENTt>.

Pr feituras po

parce emento
Os Estados," lVIunicipios

-

e

respectivas autarquias, bem co

mo as entidades filantrópicas
têm até o próximo dia

I
3'0 de

março para, requererem o par-

�--------------------__--m��------------.--------__
v'

FIAT - O CAR'RO MAIS ECONÔMICO DO BRASIL

FUCK - MUDOU PARA FIAT - MUDE VOCÊ TAMBÉM,

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA.
"

A GASOL�NA OU A ÁLCOOL; 0'1.0 FABRICANTE DE
MOTORES A ALCOOL NO MUNDO

,
.

Fuck Auto ó

Colun
Tri imensiensl

Mauro Luiz :Kicheléslki.
Como comecei a explanar an

teriormente, existe um grande pro
blema que,. segundo consta, torna

se o fato de a liderança da comissão
ser ocupada por um ser humano
considerado como normal, isto é,
um não portador de deficiência físi
ca. O que praticamente passivo de

anulação todas as decisões que a di-'
ta cuj a tomar torna-se.

Este aliado ao dos clubes, são

a meta prioritária do grupo pára
plégico. Eles ou melhor' esclarecen
do "NáS" 1 queremos apenas que o

bom senso prevaleça; e seja anula

da a comissão nacional, digo a dire
toria da dita cuja, pois esta direto
ria: não está e nunca poderá opinar
sobre tema nenhum que se refira a

causa paraplégica.
Não estou dizendo que a Co

missão, ou melhor explanando que a

diretoria seja composta por incom

petentes, não, absolutamente não.
Só acho, que eles não entendem tan

to como nós, que já nascemos com O

problema e, temos enfrentado bem,
nesse limiar de anos.

.
'

Eles trabalham no campo teóri

co, portanto as soluções que eles
apresentarem serão bem pouco prá
ticas, e sim teóricas. Por ora, se a

comissão for presidida e tiver mem
bros paraplégicos nela, as soluções
deixarão de ser teóricas para serem
práticas.

Em todo o caso; se persistir a

tal comissão como está, composta
por seres humanos normais, as' de
cisões serão praticamente anulá

láveis, visto que ela está presidida
e os membros são, todos seres hu
manos normais.

_Sugestões e correspondência po-
derão ser enviadas para:

Jornal Correio do Norte

Coluna Tridimensional
Caixa ,Postal,. 2-D
89460 - Canoinhas - SC

Até a próxima ...
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U'PER 'OFE . TAS
�o(a-Dis(os �tereo' «Philips» p er apenas CrS, 5.600/00

. Conjuntos Estofados · 2 Poltronas e Sofá.Cama 'por apenas Cr$ 6.500,00
R,elóSio (Orient}) em 5 pag mentos se� acresdmo e a vistc1 com

Rua Caetano Costa, 2.211
. Fon� (0477) 22-0007

CANOINHAS - SC FUCR<

;' ..

" E MAI'S
.

ÇOPAS, DORMITÓRIOS PARA CASAL E INFAN�IL, COZINHAS AMERICANAS TODES- �
CHINI, TV A CORES (SANYO, SHARP� PHIL IPS), TV PRETO E BRANCO (PHILIPS; �IPHILCO), FOGõES A LENHA E A GAS, RE.}!"RIGERADORES, ARMARIOS COM PIAS'�.
(SnWPLES-E' DUPLAS), BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MAQUINAS DE ÇOSTURA E DE 3:'
LAVAR, -COLCHÕES, VIQLÔES, CARRINHOS E BERÇOS, RELÓGIOS DE PAREDE, RA-

\

DrOS, TOCA�FITAS E UMA INFI:rIDADE DE ARTIGOS ..
I

. Ora. 'Heloisa s. Bertoncini

•

,.

(

em requerer até 30
.»

de março
de

.

Débitos Previdenciários

CIRURGIÃ:-DENTISTA

CRO 1091

�onsult6rio: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)
Fone 22-0439

-�- C R E D lA R. I O PRÓ .P R I O ..;.�-

.,

celamento de seus débitos com

a Previdência Social; em até 120'
prestações mensais. A informa,
ção é do' lAPAS/Instituto' de

Administração Financeira da
Previdência, e Assistência So

cial, de acordo com o Decreto
lei n.? 1.806, de 1/10/80,. que
reabriu o prazo anteriormente
concedido.

O parcelamento inclui tam
bém os débitos remanescentes

de quota de previdência e, na

data de sua coricessão, o valor

principal da dívida será conso

lidado com os juros de mora ,e

a correção monetária, contados
até .aquele mês.

O ESQUEMA
OS parcelamentos. concedi

dos, em atos anteriores. ao De-_.....
.

ereto-lei 1699/79, a Estados, Mu
nicípios e entidadEfs f'ilantrópi
cas poderão ser/ reconstituídos

pelos saldos remanescentes e re

parcelados, sendo que ás presta,
ções mensais iniciais não pode
rão ser inferiores a duas vezes 'o'

maior valor-de-referência vi

gente 'no País.

Para requerer, os interessa
dos devem procurar a Agência
da Previdência Social ou a Re
gião Fiscal a quo estiverem d,u..
risdicionados e preencher os se�
guintes documentos: Pedido de

Parcelamento, Demonstrativo
da Dívida e Confissão da Dívida
Fiscal.

'

Os técnicos do lAPAS es..

clarecem que a falta de paga..

mente de 3 (três) parcelas, con...

secutivas ou não; motivará a

rescisão do acordo e implicará
no restabelecimento dos juros
de mora e da correção ·monetá..

ria, na forma da legislação vi ..

.gente .

SANTA CATARINA

�----------�------------�----------�IBras Zoé Walkyria Natividade Seleme.
- CIRURGIA DENTISTA -

- elC 005589l59/DEP -

Clínica dentária de senhoras, e críanças.
- Especialização em Odontopedíatría -

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 � Fene 22-04tH
==

-

-

-

-

aquele desc-ontão.

c R

EXECUÇAO

Conslruçõ�f�e Emp. Imobiliárias

_,-CANOINHAS ,_Rua Caetano Costa, 495 -- Fone 22-0555,

ENGENHARIA .(JVIL LTDA.CóPIj\S ,.

HELIOGRAFICAS

Dr� Charles H icardo Voigt
MÉDICO .. CRM ,2686

CLíNICA GERAL

Residência Médica .com duraçãode 2 anos em Clíníea Médi_

no Hospital Evangélico de Curitiba.

Doenças do aparelho digestivo e arcículações .

CONSULTÓ�IO: Hospital Santa, Cruz - FOlW 22-0t>3á - el. H

gunda a sexta ,feira, das 15 às: 19 horas.

RESID1!::NCIA : Rua Felipe Schmidt, 83 .- Fone 22-032�L'
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ficar na eit-y e

nosso' carnaval'

, \
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Muitos' casais de nossa sociedade, pela primei.
ra vez em muitos anos, deixará de ir à orla maríti
ma, para curtir o CARNAV_ALl81 em Canoínhas. O
motivo, é' a tremenda agitação que está havendo na

cidade com a decísão da Diretoria 'd..o Clube Oanoi
nhense em promover bailes hoje e segunda-feira. Os
BLOCOS estão formados e há muitos ínscrttos para
e Concurse, garante o Presidente do "magestoso"
Edir Xá.mmradt, que está muito eufõríco diante da
animação crescente dos folíões.

A novidade anunciada por Edir é e desfile dos
'

blocos pelas principais ruas da cidade, acompanhados
pelas "batucadas" de 3�o BPM e do C.olégio Santa
Cruz, pelo menos' uma' hora antes dos Bailes;

O "CONCURSO DE BLOCOS" é um dos ítens
Importantes do carnaval-do Clube Canoínhense. O
conjunto, a fantasia, a harmonia, enfilm" t.od.o� os

movimentos de pessoal que formam esses blocos, se

.rão observados com muito critério por um júri que
terá seus membros espalhados pele salão. Após justa
análise, os pontos serão somados e o resultado será
eonhecído durante o baile de segunda-feira, quando
haverá entrega de prêmios e troféus muíto Incentí
vadores e compensadores aos três primeiros coloca
dos.

Em pauta, também, uma espécie de permuta
entre o Clube Canoinhense e o Clube Ríonegrense,
a qual promoverá a vinda a Canoinhas de aproxima
'iJalnente 200 pessoas de, Rio Negro, para brincar e

�"

, '

JUSSIMARA .... ·15 anos
!

Quem comemorou suas 15 primaveras, no �lti
mo ,final de semana, foi a jovem Jussimara Terezinha

'I'abalípa, oportunidade em que circulara� parabéns
e homenazens de grande número de amizades e fa
miliares. A aniversariante é filha do prezado, casal
Leonidas (Valdira) Tabalipal ele destacado, fotografo.
de nossa cidade.

GAR IA
a.c,ebemos 05 últh:�ws lançamentG5

em "JEANS' da "SHOPPER"

, Neste mês, promoção especial com
JiG'r. de desconto nos artigos de ver�o .

'FRA.BÁLHAMOS ÇOM CARTÃO ELO E
-

CHEQUE OURO.,

Super' Varandão,
,

"

Na atual temporada, a,s instalações do bar Va
randão são pequenas para receber o grande número
de jovens de nossa sociedade qUe l� se encontrám to

das as noites para ,curtir uma geladInha e trocar altas
idéias em torno do carnaval e das 'aulas que se apro
ximam. De parabén� o prezado a.m�go "Miro" que es

tá rindo ii toa com exoelente movImento. A c,oluna
·r'.,gi!'bra o "VARANDAO", como o locaL ond� dr ..

eqlam todas � novidades "�@t jovem" da city --.

brincar /

carnaval conosco, hoje e segunda-feira. A visita sel'á
retribuída pelos nossos blocos que Irão a Rio Negro
nas, noites de domingo e terça-feira para brincar o

carnaval no Clube Bíonegrense, Com esta brilhante
iniciativa entre os dois Presidentes; tenho certeza
que '0 nosso carnaval será sucesso"garantido.

A jovem guarda de nossa sociedade não dei
xará por menos. Seus blocos estão formados e a mo

tivação é muito grande. Estou sabendo que a concor

rêncía entre os blocos do "set jovem" vai .dar o que
falar.

A petizada não foi esquecida pela diretoría do

Clube. Para eles estão programados doís' matínés,
sendo um domingo à tarde e outro na terça-fJeira,
ambos com i�ício as 14- noras, e tudo ao som do, Con

junte Wiegand'o Olsen.

CARNAVAL NA SBO
Cerno é de tradição, a Soeíedade Beneficente

Opefária promoverá quatro bailes, íníeiando com 0/

de hoje até terça-feira, Segundo o Presidente Mar-
< cos Süssembaeh, este deverá ser um dos carnavaís
mais animados para os associados da SBO, já que o

conjunto é excelente e sem dúvida motivará os Io
Iíões a participarem das brincadeiras durante as

quatro noites. Refiro-me ao conjunto "OS CORJS

GAS", já conhecido em Canodnhas em promoções
anteriores. Na SBO haverá também o carnaval pa·
ra a criançada com matínês amanhã a tarde e se-

gunda-feira a tarde.
'

-,
"

Retornando
Retornando de viagens de núpeías pelo Uru-

,- guai Argentina e Chile, o jovem engenheiro e Sra.
Saliba Nader Neto (Sandra) . Agora Saliba reassume

suas funções no Departamento. Estadual de Estradàs
dQ Rodagem em Joínvílle .

'

,

Idade
-

nova

28 DE FEVEREIRO DE 1981

Quem inaugurou idade nova' dia 7 último" foi
a prezada amiga Licéa Kohler. Amigos muitos e fa
miliares estiveram na residência da aniversariante
para o gostoso'Icoq", oportunidads em que circula::·'3.1U
muitos cumprimentos e homenagens. Do colunista,
seguem os parabéns com muitas.flores.
&f'ffi'1fifl1hlTf1i1ttili' i nYi3flfrirp'fi I· iN & n , , ri a i ri rVi IE & , ã ; " • a 5 itl "

AN'IVERSÂRIOS,
-

.

,

,

HOJ:U�': Max Sehumacher, Valdir Seleme, João Dirs-

ehnabel, Pedro Senczulk e Angela Maris, filha'
do casal 'I'homaz 'I'heodoroviez Filho.

'AMi\NBA: Agenor Vieira 'Côrte, Ceris Rostíane

'I'reml, Jakson Erasmo, filho do casal
Erasmo Jacob (Drirce Herbst) Fuclk,' resí
dente em S. Lourenço d'Oeste e João Ci

,

rüo Tarcheski, filho do casal João (Ladí)
Tarches'ki.

DIA,2: Marilú Santos de Lima, Romeu Wagner..
DIA 3: -Roselís de Fátima Artner, 'Wald.omiro Perei

ra, Alcides Pires, Evaní, filha do casal João

(Olga) Sobzalt e Wilmar Ruplp,el.
DIA '4:, 'Will,y GorzeUz, Saul Chuny Zugman e'a garo

ta Zenilda Worm.
DIA 5: Carl.os Albert.o Mayer, Denise EUzabeth Jlur

gardt, Paul.o Eduard.o Pires, Harold.o Wenqt,
Rnsalia TremI, esposa de João 'Tre'rnJ e Sra.

Erl,y, esposa de Lucas Hack de SQuza.
DIA 6: Sergio Trevisani� Sra., VC'\l'ônic�1 es.pos�: de

A.ntonie Toll{arslki;, .Jos.é Graf', 'Ürland.o "R<oes

ler, Vva. TUa 'W.orell, R�nato Roeder e João
Maria B.orges. ,

O COLUNISTA PARABENIZA OS AN,IVER
SARJANTES DA SEMANA, ENVIANDO VOTOS DI;;
ETERNAS FELICIDAUES.

!! I r'!J 'lU" R II�Il! II P DI!'I!' II!'I 'R,,�!1 � ,'., 'III'" II! II!" ii' I!UII!�

L'émbrete ' 105
, ,

pais

Vomércio fec a DO 'dia 3
Em Assembléia Geral Ordinária, re'aliza ..

da na quinta-feira, o Clube- dos Diretores Lo ..

jistas (CDL) de Canoínhas, decidiu que o .co
mércio em geral não funcionará na terça ..feira,
em virtude do feriado nacional (CARNAVAL).

No re'Íorno às aulas, lev'e seu filho ao Mé:'
dico-Oculista e certifique-siC' que não �avérá

.- problemas neste ano letiv.o.

Uma c'olaboração da 'ÓTICA CONFIAN.. -

ÇA - filiada à ACOSC -,Associação do Servi

,ço óptico de SC.

,
,

comemorou 11� aniversário
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Lso Clube 'Canoinhas

,EM

DESTAQUE
A JOVEM

PRESIDEN-TE

DOLEO

CLUBE,
VALDERÊZ

TABALIPA,
COM GESTÃO,

HEPLETA DE

EXCELENTES

r REALIZAÇÕES.

Com um jantar realizado dia 18 no Elite
Tênis Clube (campestre) o Leo Clube Canoi
nhas, formado por jovens de nossa s�ci:da?e,
comemorou o seu primeiro ano de exístêncía .

Presentes, os "CLEOS", Luiz Fernando Freitas
Junior, Herbert Hoffrnann, ' Valderez Tabalipa
(Presidente), Rossel Faria de Lima, Sergio Li
ma, Jussimara Tabalipa, Astrogildo Furtado,
Adernar Paul; Claudio Drevek, Luiza Lorena
lVIikus, Viviane Maria Jenzura, Vania Rosa,
Arno Didek, Sandra Scopel, Sandro Gonçalves, '

Mozara Carvalho, Régios O. Schadek, Ilda Lú
cia Pereira, Dinoh Corte Junior, e Maria Paul.
Na oportunidade foram convidados a ingressar.
no Leo Clube, OiS jovens Mozara Carvalho, Car
la Roberta Sachweh e Reini Pereira,

Na
;

ocasião, Valderez Tabalipa apresentou
o resutado de' todas as campanhas realizadas
neste primeiro ano de atividades: Campanha das
róupas usadas, adquiriu 150 quilos, que foram
doados aos favelados através da Irmã Veronice;
Campanha da revista e livros usados, conseguiu
cerca de lqO exemplares, qus foram doados aos

encarcerados; Campanha do Pedágio em pról
da Crianca II; Distribuição de refrigerantes e

lanches à� crianças pobres! no Dia da Criança;
Promoção do baile "Rainha da Cidade", que ar

recadou Cr$120 mil e juntamente com o Lions
Clube; foi adquirida uma máquina e' secadora
de roupa doada à Associação Espírita Lar de
Jesus. A' Campanha atual do Leo Clube, é a

continuação da Campanha do Pedágio, cujo ren

dimento será aplicado na compra de roupas às
crianças do Lar de Jesus.

I
•

,

«Blocos» farão a ,I festa
-

I

, \
o apelo foi lançado pela nova Diretoria

do Clube Canoinhense, e a resposta aí está po
sitiva e contundente. . Os associados que não
brincavam o carnaval há muitos anos, fariam
tocados por velhas lembranças e o clima de car

naval ,tomou conta de jovens e coroas. Quem
\

não tinha fantasia, apressou-se em fazê-Ta, queni
tinha abriu o baú para um toque mais atual.
Em tempo recorde foram formados! os s�guintes
blocos: "CAI NA GANDAIA" com' 35 pessoas;
"MOÇADA DEPENDENTE", Com 60 pessoas,;
"XIRÚ", com 40 pessoas e "OS BEM CASA
DOS"-formado por 18 pessoas.

De Rio Negro, como já anunciei nesta colu
na virão outros tantoS' blocos, tão ou mais ani
m�dos. AGORA"NÃO ADIANTA RECLAMAR,
TUDO É'CARNAVAL!

Organjzaç'õ�s Becord
, de LUIZ MILTON SUCHEK

Despachante credenciado pelo UETRAN

Seguros - emplacamentos - transferência �e veí
culos - registro e porte de armas -. negativas �e
furto e roubos - identidade - cartelra de motor!s
ta - xerox c/, redução - guias e taxas estaduals.

, contratos - notas promissórias, etc.

Rua Frei Mepandró Kamps, 311 - Fone (0'477) 22-0511

,
,
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28, DE FEVEREIR9 DE 1981

Juizo de Direito da ta. Vara da Comarca de Canoinhas

Edita-I de Citação com o prazo de 30 (trinta) dias'
Ú Doutor Cláudio Barreto
Dutra, JuÍz de Direito da
Comarca de Canoínhas, ESn
tado de _ Santa Catarina, na '

forma da Lei, etc, '

PELO. - presente edital fica o

Sr. SEBASTIÃO OZANER DE
SOUZA, brasileiro, casado, 'o.pe
rário, residente e domiciliado
nesta cidade,' citado. para nos

termos da ação. de SEPARA
ÇAO JUDICIAL. NÃO CÓN
SENSUAL, proposta. por )3ER
NADETE DE SOUZA, brasilei-

ra, casada, do. lar, residente �

domiciliada no. Bairro Campo.
da Agua Verde nesta cidade,
nos termos da petição. inicial
apresentada neste Juízo, adver
tindo-o a que tem o. prazo.
de (15) quinze dias' após
o. término. do edital,' para
contestar querendo, e, não' o.

fazendo, presumir-se-ào acei
tos corno verdadeiros o.S' fatos
articulados pelo autor (art. 285
do. C. P . C .) conformo o. respei
tável despacho. a seguir transcri-

/,

I

2.0 Ofício de' Notas

Edital de Notificaçã.o
de Protestos

Santa Catarina

,.-

I Por não ter sido encontrado no

endereço fornecido ou por recusar

a tomar ciência, faço saber a que
o presente "EnITAL" virem ou de
le tiverem conhecimento que de-·
ram entrada neste "OFíCIO", para
serem protestados contra o respon
sável dentro do prazo legal os Tí
tulos com as seguintes característi
cas:

EDMUNDO WOICHIKOSKI - CP!',
D.IO 247 0000 029:-72.

DP n.� 446�2, vencimento ...
i

30.07.80, valor Cr$ 1.-00.0,00, Cre- ,

dor Tokarski .& C'ia. Ltda., Contra:
EDMUNDO WOICHIKOSKI - CPF '

n.1O 247 00,0 029-72. ' ,

Canoinhas, 26 de fevereíro de .

1981.

AbOIDES SCHUMA(JHEn
OFICIAL MAIOR
CPF 005 589 669'-34

I
(

CLAUDIO BARRETO DUTRA
Juiz de Direito.

to:-" Rh. Cite-se o. réu por edi
tal com o. prazo. de trinta (30)
dias, observadas as formalida
des. Data, supra (ass) Cláudio
Barreto. Dutra - Juiz de Direi
to.". Dado. e passado nesta cida
de de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, aos vinte dias do.
mês de fevereiro, de 1981. Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão o

subscrevi.
'

'*Mi •

Prefeitura Municipal de Canoinhas

, -

A Comissão de Licitação. da Prefeitura Municipal de Canoí
nhas, leva ao. conhecimento. dos, interessados, que se acha aberta a Tornada
de Preço _ Edital n.? 017/81, para "Aquisição. de OI" (um) Rolo Com
pressor vibratório, tracionado, fabricação Nacional -.' Cilindro Liso, com,
prazo -de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do. dia 09 (nove) de
março. do corrente ano, (09.03.81).

,

, Cópia do. referido Edital e maiores esclarecimentos serão ob
tidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 17 de Fevereiro. de '1981.
HUGO ANTONIO PEIX'OTO _ Presidente da Comissão

A
AI Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao. conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tornada
de Preço. - Edital n.? 019:/81, pára "Aquisição. de Ferros, conforme espe
cificação. abaixo, a serem aplicado� na 'Canalização. do Arroio. Monjolo "

2-:-600 .Kilos de Ferro CA-50,5/16"
400 Kilog de Ferro. CA-50-1/2"-
200 Kilos de Ferro CA-60-3,4 mm.

com, prazo de entrega das propostas até asIü (dez) horas do dia 11 de mar

_ço do. corrente ano. (11.03.81).
.

Cópia do r-eferido Edital e maiores esclarecimentos serão ob-
tidos junto a citada Comissão.

'

Canoinhas, 24 de fevereiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEiXOTO - Presidente da Comissâo
"<,

icit ão
A .Comissâo de Licitação. da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tornada
de Preço - Edital n.? 022/81, para "Retífica 'de 01 (um) Motor Komatzu

_ TD-120", com prazo de entrega das propostas até as 10 (dez) horas do. dia
,

18 (dezoito) de março. do. corrente ano. (18.03.81)
"

Cópia do referido Edital e 'maiores esclarecimentos serão ob-
tidos junto. a citada Comissão.'. _,)

Canoinhas, 26 de fevereiro de -1981.
.

'-' '
'

HUGO ANTONIO PEIXOTO ., Presidente Ida Comissão
.

�_W4t*_:;....tfâ}mm·#!!ta'mWtiãU%\!:'�%;El11fJé.k.éll ..tm.U!iS�_§@§f@WiM-�A;tm

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Decre O
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE ' CARVALHO NETTO; Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no

uso de 'suas atribuições legais e considerando as festividades
carnavalescas no,\corl"iente exercício,

DECRETA
Art. 1.0 - Ficam considerados pontos facultativos! nas repar

tições Municipais, os dias 2 e 4, do. mês de março do corrente ano, este' úl
timo somente Q primeiro expediente.

'Art. 2.° - Este Decreto. entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as, dispois:iç1ões, em contrário.

'

Gabinete do. Prefeito Municipal de Cano.inhas, em 26 de fevereiro de 1981.
,

�

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
,'Prefeito. Municipal,

\

Registrado. e' publicado o. presente Decreto, no Depa_rtam�nto.
Adn1inistrativo Municipal; eITL26 de-fevereiro de 1981.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO·

Co.ordenado.r Administrativo.

_'

DP n.? 446-1, vencimento .. ,

30.06. HO, valor Cr$ 1. 000,00., Cre
dor Tokarski.& Cia. Ltda.vContra:

Iv **1 --

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Portaria N. 09-81
/

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, �1O
uso de suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA

I
De aco.rdo. os artigos l125, 131 e �34 da Lei N.? L 149i de 25/�/1974 _

A CLEMENTINO ESTANISLAU PIECZARKA, no cargo. de
Tesoureiro, Padrão C. E. 12, 120 (cento. e vinte) 'dias de Licença para tra-.
tamento de saúde, em prorrogação, conforme laudo médico. incluso. nó re

querimento.' protocolado sob n.? ,115 datado de 20/01/198l, a contar desta
data, retro.· "

f"

Gabinete do Prefeito. Municipal de Canoínhas, em 24 de fevereiro de 1981:

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
-Esta Pü'rtaria Ioi registrada e publicada .no

.

Administrativo, na data supra.
Departamen to,

JOSÉ BONIFACIO FURTADO

Coordenador Administrativo

Portaria
,

N. 10-8,1,
-

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre-
'feito Municipal de, Canoinhas, 'Estado de Santa. Catarina, no

uso de suas atribuições legais, resolve: -

CONCEDER 'LICENÇA-
,

'
,

Conforme os artigos 125,131 e 134 da Lei N.O 1.149 de 25/4/197,4,
,

.

'Ao professor -Nivaldo Machado, (90) noventa dias de' lic���ça
em prorrogação, para tratamento. de.saúde, de acordo. com o laudo médico

,

, incluso no requerimento protocolado sob n:" 347 datado de 23/02/19-81, a
.

partir da data retro.:,
'

Gabinete do Prefeito. Municipal de Canoinhas, em 24 de fevereiro de �981.
Dl' BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO',..

.
�",

Prefeito. Municipal 'E-.::;
(

I

, : ._",�/
Registrada e publicada a presente Portaria, no. Departamento

,

Administrativo, em 24 de fevereiro. de 19�1. "

. JOSÉ BONIFACIO FURT'ADO

Coordenador Administrativo.
1

-

Port Né
cC

, . 11-81
•

,ri
Dr. BENEDITO T'HERÉZ!O DE CARVALHO NETTO, PreM
feito MUnicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no'

.

uso de suas atribuições Iegais, resolve:
'

,

CONCEDER'LICENÇA
- De acordo com a Lei n.? 1.149, de 25/41/74.

a) A Prof." Infância -Neppel, 120 (cento e vinte) dias de ,li
cença em prorrogação,

-

para tratamento. de saúde, conforme laudo médico
incluso no requerimento protocolado sob n.? 36.9 datado de 125/02l81, a ,par ..
tir da data retro, e artigos 125, l31 e 134 da LeI em pauta;

.

, b)' A prof." Miguelina Sa'let.e Krueger, 129 (cento. e vinte_),
dias de licença para gestação, conforme laudo médico mc�uso. no requeri
mento protocolado sob n.? 3�7 dat�do de 25j��/�1, a partir da data ante-

rror, e artigos 131, 134 e 136, da LeI em referência.
_

'

'

'. "

Gabinete do. Prefeito .Munícípal de Canoinhas, eI{l �6 de feyereiro de 1'9��.
Dr. BENED'ITO THE.R;ÉZIO DE CA�VALHO NETTO

. I,

- Prefeito. ' Municípal

Registrada e Publicadà a presente Po.rt<;tri'a, no. Departa_men ..

'

to Administrativo. Municipal, em �6 de fevereiro. de 1981.
'.

...
, l··

- JOSÉ BONIFACIO FURTADO . �
Coordenador· Administrativo

...

, "

/
'.'
'"',
,

, .

,

."

í
,
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"
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, CORREIO DO NORTE \

fLORIANÓPOLIS - O go
vernador Jorge Bornhausen ga
rantiu quarta-feira que nenhu
ma secretaria será extinta ou

fundida com base nos resultados
do, seminário de avaliação. reali
zado recentemente. "O que vai
haver - observou - será apenélS
um remanejamento entre o pri
meiro ou segundo escalão do go
verno". Quanto aos critérios
para esse remanejamento, Bor
nhausen disse qUe eles serão po
.líticos e a d m i n i s trativos e

"quem não teve esse entrosa-

mento nesses dois anos, cairá

fora ou será transferido, para
outro cargo".

acrescentou: "As mudanças se

rão processadas depois de ler,
com bastante detalhamento, to
dos os relatórios - das secreta
rias" .

O governador deixou trans

parecer durante entrevista., on

tem, .na Assembléia Legislativa,
que todas essas mudanças visam
as eleições de 82, pois segundo
ele, "precisamos ser fortes polí
ticamente para obtermos urna

vitória nas eleições do próximo
ano". Quanto as alterações l!0
primeiro ou segundo escalão,
ele não quis adiantar nada, di
zendo apenas que "tudo será

anunciado após o Carnaval". E,

BALCÃO DE

RECLAMAÇÕES'
Dizendo que "precisamos

colocar mais óleo na máquina
administrativa", J o r g e Bor
nhausen anunciou, como parte'
integrante das mudanças, a cria
ção de um balcão de reclama

ções, "onde qualquer pessoa -da

Capital du do interior, poderá
fazer suas queixas pessoalmen-'
te ou por escrito. Eu acho -

disse - que todos tem o direito
de reclamar quando são lesados
em seus direitos pelos próprios
órgãos do govern9, j'á que pa
gam impostos".

- Esse balcão de reclama

ções foi a melhor forma que en

contramos para 'tentar humaní-'
zar a nossa máquina adminis
trativa. Precisamos agilizar

, mais o nosso trabalho", acen

tuou Bornhausen, que não quis
ditar qual setor necessitaria de
maior rapidez em suas decisões.

"KONDER REIS

FORTALECE"

Jorge Bornhausen disse eS

tar satisfeito com a decisão do
ex-governador Antonio. Carlos
Konder Reis de permanecer no

PDS, afirmando: "Tenho certe-

..ii"!i'Ií fi ti � íH� II íI'1í"ã"!fij i tJ d iiI!n !l ii LIli i! ii1 ilT!fl.rnn1"'ii in b i:t ii] ii iii ij Iii r

'Organização Matecap Ltda.
I

CGC 82.729.914/0001 - CRECI N.o 326/SC

Assistência Judiciária Geral - Negócios Imobiliários no Bra

sil, Paraguai, Uruguai e Argentina - Cubagens de Madeiras
em pé- Medições de Terras - Administração de Imóveis -

Registro e Licenciamento de Areas Para Mineraçã9 em Geral
- Planejamento e Pesquisas - Requerimentos de Terras da
Marinha - Aposentadorias - 'Eneaminhamento de Escritu
ras de Terras - Contratos e Declarações - Serviços em Geral.

DIR,ETOR: Selma CouÚnho Pieczarka

Assessoria Jurídica: Dr. Moacyr Budant (OAB/Se. 189 e

Dr. Luiz Niedezíelski (OAB/SC 30-73)

ESCRITóRIOS: Rua Felipe Schmidt, 385 - Caixa Postal,
266 - 1.0 andar - salas' 3, 4 e 5 - Fone

(0477) 22-0-SqO - CEP 89460 Canoinhas-SC

-
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A Massey Ferguson acaba de ins-

'talar seu novo Centro de,Treinamento na

cidade de Canoas-RS, :junto a sua fábrica
de colheitadeiras e;, implementos.

zadaMassey Ferguson de Canoinhas, CO
MERCIO E INDÚSTRIA SCHADECK
"LTDA. seguindo o programa pré-estabele,
cído pela fábrica Massey' Ferguson, envia
,rá para Canoas dois elementos que fa
rão curso de Mecânica de Campo e um fun
cionário que fará o Curso de Motores Per
kins.

Durante 1981 serão realizados 30
cursos para 500 alunos, objetivando a for

mação. contínua de mão-de-obra especiali-
.

zada para a sua Rede de Revendedores, as- -

segurando assim; o elevado padrão de assis-
'

Os referidos cursos dão condições
tência técnica aos tratores, colheitadeiras, à revendedora de atender sua clientela du,

implementos agrícolas e produtos da linha rante a colheita e durante o plantio numa

índustrial Màssey �erguson. sistemática de assistência exclusiva Massey
,

_ Ferguson e Motores Perkins, rápida e efi-
A Agência Revendedora autorí- ciente.

� "Min_;.__���
.

28 DE FEVEREIRO DE 1981

O governador garantiu
ainda que \

a decisão de Konder
Reis foi meramente pessoal.
"Não houve acerto 'Ou oferta de

cargos para que ele tomasse essa
.

decisão", observou. Sobre a re-

núncia do P r eis; i d e n t e da
,ERUSC, Sérgio . Rebelo, Jorge
disse que "essas atitudes, dentro
de uma administração, são nor

mais, por mais perfeita que ela

seja".

/ .

1.° OFíCIO DE NOTAS
TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

Edital de Notificação -de Protesto
DUPLICATA N.IO 1269.!80A

Valor Cr$ 5.680,00 - Vencimento:
-01.12.80 - Emitida por Basilio Hu
.menhuk & Cia. Ltda. - Contra:
ALAOR TAQEU RODRIGUEIS.

Cánoinhas, 26 de Fevereiro de
1981.

PAULA 8. CARVALHO
OFICIAL DE PROTESTOS
CPF. n.1O 246 975 329-53

------=----�---------------------------=--------�-----

JUiZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS-SC

E�ital de (ita�ão ,com o prazo
,de (30) trinta dias

o Doutor Fernando Luis de 15 dias, após o
_

término do'

SOARES DE CARVALHO, edital para contestar querendo,
Juiz de Direito da l.a Vara .e, não o fazendo presumir-se-áo
da Comarca

I

de Canoinhas, aceitos como verdadeiros 08 fa

Estado de Santa Catarina, tos articulados pelo autor (art ..
na forma da Lei, etc. 285 do C. P . C . ). conforme o res

peitável despacho a s-eguir
transcríto., "Rh. .Juste-se. Cite
se por edital com o prazo de 30
dias. Em 19.12.80 (ass.) Cláudio
Barreto Dutra - Juíz de Direi
to". Dado e passado nesta cida
de de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, aos vinte dias do
mês de fevereiro de 1981. Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão o'
subscrevi.

za que com essa decisão, o nos

so _ partido será fortalecido. Va

mos dar a ele todas as condições
para que fique sempre no PDS,
pois sempre 0- considerei um lí-

der do partido". Revelou ter

recebido uma cópia da carta

que o ex-governador enviou ao

ex-presidente .Iânio Quadros, elo

PTB, anunc.iando sua decisão
em ficar no PDS.

FERNANDO LUIS SOARES
DE CARVALHO

Juiz de Direito/La Vara

Por não ter sido encontrado

pessoalmente nos endereços a mim,

fornecidos, ou por se recusar a to
mar ciência, faço saber aos que o

presente Editai virem ou dele tive
rem conhecimento, que deu entra-

I.da neste Ofício para ser protestado
contra o .. responsável, dentro do I
prazo legal, o título- com as segiiín- i

tes caracterlsticas. I

PELO:- presente edital fica a

Sra. IZAURINA LEMES SOA
-

RES, brasileira casada do lar,
Residente a rua Rosário is/n.o,

I

quase esquina, c/ Rua 13 de
Maio em 'Três Barras, citada pa
ra nos termos da ação de DI

VÓRCIO, proposta por LUIZ
CARDOSO SOARES, brasileiro',
casado, do comércio, residente

noCampo D'Água Verde, nesta
cidade nos termos da petição
inicial apresentada neste Juízo
advertindo-se que tem o prazo

JUÍZO DE DIREITO DAl.a VARA CíVEL DA COMARCA
DE CANOINHAS - SANTA CATARINA

. 'Edital de (itação cem o prazo
de (20) vinte dias

. o Doutor Fernando Luiz
/

.Soares de Carvalho, Juiz de
Direito da LaVara Cível da
Comarca de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
FAZ SABER:- aos que o pre
sente edital-virem ou dele co

-

nhecimento tiverem por parte
de RUFINO CARDOSO DOS

. ,SANTOS e sua mulher, brasilei
ros, casados, lavradores, resi

- dentes e domiciliados em Lagea
do Liso, Município de Major
V ieira, desta Comarca ficando

�, José
: Becker ,e Murilo Bec

ker, bem como citando os

interessados incertos e' não

,sabidos, foi requerida uma ação
de USUCAPIÃO, do seguinte
imóvel a seguir transcrito., Gle
ba n.? 01 com 274.500 m2 (du
zentos e cinqüenta -e quatro mil
e quinhentos metros quadra
dos), que obedece as seguintes
confrontações:- um lado com

Pedro Damião 'de Deus' Bueno e

Rigesa S/A, de outro lado com

Juventino Correia, de outro la
do com Herdeiros da Sra.. Cem
ceicâo Becker e finalmente por
outro lado João Maria Xavier
dos. Santos. Gléba n.? 02 com

127.000 m2 (cento �'vinte e se

te mil metros quadrados), den
tro das seguintes confronta-

,

ções:- de um lado com Walter
,

Henníng, de outro lado com Ru
fino Cardoso dos Santos, de ou
tro lado com Herdeiros de José
Sementecoski e Otávio Costa e

finalmente por outro lado com

WaIter Henning , "Ficando-os
citando advertidos de que não

sendo
�

contestada a ação presu
mir-se-ão aceitos como verda
de iros os fatos articulados pelo
autor (art. 223 § 1.'0 C/C O art.
285 2.a parte do C.P.C.), Ten
do pelo MM Juiz .de Direito si
do designado 'O próximo 23 de

março de-1981" às 14:00 horas, a
audiência de Justificação,

-

quan,
do após ouvidas as testemunhas
arroladas na inicial, será prole
tada a sentença decidindo sobre
a referida Justificação. E' para
que chegue ao conhecimento de
Todos mandou expedir o pre
sente edital que, será áfixado no

lugar de costume e publicado na

forma da lei. Dado e passado'
nesta cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, aos vin,
te .días do mês de fevereiro de
1981. Eu, Zaiden E. Seleme, Es
crivão o subscrevi. ,

FERNANDO LUIS SOARES
CARVALHO 1

Juíz de Direito/La Vara
2 :i.
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Além disso, o desfecho de
veu-se em grande parte ao em

penho .dernonstrado por diferen-_
tes setores da sociedade civil,
que se manifestaram na presen, -Heinz Kanzler
ça de senadores e deputados; na José AnseJmo de Souza
.atuação de um corpo de advo-
gados da Comissão de Justiça e Os componentes dos aludidas órgãos serão e_ropoe$a�í1I"
Paz que, segundo Heleno Frago- 'no dia 23 de março de 1981.

' ,

so estava ali "sern interesse em
,

qualquer recompensa pessoal,
'que nâo fossa a de servir à Jus-

_

-tíça"; no 'apoio de associações e

entidades estudantis, etc.

Ao absolver os ,sete estu
dantes catarinenses acusados de
ofender a honra' do Presidente
da República, os membros do
Conselho Permanente da Justi

ça da 5.a Circunscrição Militar
acataram a tese da' defesa, 'se

gundo a qual as ofensas não par-
/tiram dos estudantes, nem o fa
to constituiu atentado à segu-,
rança nacional.. /

Se por um lado a absolvi
ção dos estudantes demonstra a

equidade da Justiça diante de
um' caso particular, representa
também uma vitór ià a mais no

caminho da normalização demo
crática, pois, além do suposto
crime de alguns estudantes,
também estava em' julgamento
o próprio processo de abertura.
Esta conotação política mais
ampla veio à tona em conse

qüência da intensa mobilizaçâô
provocada pelo evento, tornan
do claro que a condenação dos
estudantes seria recebida menos
como uma reparação à honra do

-

Presidente do que como uma

espécie de inútil, revanchismo.
O 'próprio Presidente, aliás, ao

enviar um ofício à Auditoria, no
qual afirma que não tinha con

dições de identificar os possíveis
ofensores manifestou sua in-'

,

tenção de dar o caso por encer
rado.

bit &
!

Escritório Local da EMA1'ER _ seIACARESC.

Época' de -Vaca Magra

o êxito que coroou esses

esforços evidencia que a norma,

Iizaçâo democrática, longe de
constituir apenas uma espécie
de dádiva com a qual os deten
tores do poder 'demonstram sua

generosidade, é uma questão
que diz respeito a, toda a cidada-

DOCUMENTes

EXTRAVIADOS

ATHUR G, GUIMARÃES, de-
• •

r r

clara para os devidos fins que ex-

traviou os seguintes documentos:
Carteira de Motorista, Carteira de
Identidade, Titulo .de Eleitor e .Cer
tificado de Dispensa do Serviço Mi
litar.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias,

" Estamos em pleno verão. Vivemos em dias quen-
tes e ensolarados que nos fazem - você e eu - suar a troco de

r

banana. Por isso, nem pensamos. na geada, nas manhãs cheias
de cerração e no vento frio do mar. Não pensamos' no inver-.
no, que virá como todo ano vem. Se a geada escapar de abril..
de maio não escapa. E começa a luta pará. enfrentar uma tem,
porada fria de 4 ou 5 meses, tão comum em nossa região. As
primeiras geadas vão queimar as pastagens do verão. E quem
tem criação de gado, sabe muito bem o que isto representa.

As vacas quebram a produção de leite. O gado
emagrece. As reses mais fracas, morrem de frio e de fome.
O prejuízo está feito.

Estes fatos acontecem a cada inverno.
, A solução não será encontrada quando o mal es-

tiver feito. Temos de prevenir. Aproveitar a produção de ver
de no verão e estocar pelo menos um pouco para sustentar a

criação na época de vaca magra. A silagem, a fenação e pa
lhas, são algumas formas de alimentar o gado no inverno, uti
lizando sobras do verão. As palhas que sobram da trilha do
feijão, do arroz, da soja, do milho, etc., são bons alimentos
para o gado. Principalmente se houver pastagem verde' de
inverno para fazer uma boa mistura: pasto verde e palhas
secas. Estas palhas podem ficar amontoadas 'em lugar afas
tado do gado e sendo fornecidas em quantidade e hora contro
ladas de acordo com a vontade do proprietário.

A fenação, aproveitao papuã (papoa) ou o feno
que cortados com zenzo ou outro equipamento' ficam ao sol
por 3 dias e então são guardados no paiol para .serem, consu
midos no inverno. Este tipo de fenaçâo é apenas um aprovei
tamento, pois existem pastos que produzem feno de melhor
qualidade. Por exemplo: alfafa, trevo vermelho, soj a e feij ão
miúdo. É muito importante que as plantas para fenar sejam,
cortadas 'com tempo seco e firme.

A silagem é feita guardando-se o pasto picado no
silo.

o silo pode ser um valo no chão para baratear o
custo e facilitar o movimento de carga e descarga. Entre ou

tros o milho é o preferido para se fazer silagem. O -silo pode
Ser de qualquer tamanho. Suas medidas são calculadas de
acordo com o n.? de' cabeças que serão alimentadas, consu
mo diário de silagem por cabeça e n.? de dias que se quer
alimentar o rebanho.

,

O silo, se bem feito, pode ser aberto no prazo de
30 dias. Depois de aberto v.ai se tirando' a quantidade neces,
sária diariamente, para tratar o rebanho.

.

O milho produzido em meio alqueire de chão .. .:
(12:200 m2) dará silagem para alimentar 30 cabeças de gado
grau do durante 60 dias. '

, A .construção do silo (abertura do valo ou trin
cheira) e o corte do milho seriam os maiores problemas para
o produtor. Mas, com o apoio dado p-ela Prefeitura Munici
pal, na pessoa de seu ilustre titular, os produtores canoi
nhenses interessados na silagem, podem utilizar' os serviços
de máquina retro-escavadeira da municipalidade.

Por outro lado, máquinas ensilãdeíras poderão ser
contratadas para realizarem o corte do milho'.

Enfim, basta selecionar uma área de. milho mais
fraco e organizar a produção de sua silagem para o seu gado.

O ponto de corte do milho, o tamanho e localiza
ção do sflo, serão orientados' gratuitamente pela ACARESC.
Ficamos às suas ordens, pois ainda há tempo de, pelo menos,
fazer UUl pequeno silo neste ano.

NOTA: correspondência contendo perguntas ou, sugestões de
verão ser' enviadas para: Jornal "Correio do Norte"
(Coluna ltgdcola) CaL"X·a Postal, 2-D
89460 - Canoinhas-Sfl,

,
.
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O IS
,

'_

,.

nia, e que se ,coloca cotidiana
mente.

É um processo longo e difí
cil, 'e a superação de seus inú-

-,

meros obstáculos dependerá da
vigilância e' atuação de todos os

setores sociais nele interessados.

(FSP/22/02/81)

Sindicato dos "Trab. nas Ind. da Construção
e do Mobiliário dê Canoinhas

E i t a I
Em atendimento ao 'que dispõe o art . 70 da Por�ari�a

Ministerial n.? 3.437, de 20 de dezembro de 1�74, tornamos _pubh.. ' -

.co que nos dias, 21, 22 e\23 de fevereiro d� 1981 !oram reahz.adas
as eleições neste órgão de classe, t�nd,? SIdo eleIt?8.

os s:gulntes
.assocíados para comporem os jseus orgaos de admínístração e re-

presentação:

EFETIVOS:

Presidente
Heinz Kanzler

Secretário
Leonides 'F., das Chagas/

\

Tesoureiro
Pedro Grosskopf

DIRETORIA:

SUPLENTES

Alfredo Jungles de Lima

Jorge Farias de Lima

.

,

EFETlVOS

CONSELHO FISCAL:

SUPLENTES

Mario Kohler
Lourenço Budik

Alceu Milbratz
Bernardo Schoupinski
Laurindo Rosa

FEDERATIVA:

SU�LENTESEFETIVOS

Alito Witt
Artur M. de Barros

Canoínhas, 28 de 'fevereiro de 1981.
\

\

Heinz Kanzler - Presidente

--------------�----------=-----------�--�-------.---�

Colheitadeira
·

.New Holland 5050
'<,

A Colheitadeira "NE'V H6LLAND 5050" é a maior
.eolheitadeira que existe.

Projetada e construída para ofereeer e .máXim.
rendimento, com o mínimo de perdas, em qualquer área I 4-,'
plantação. O seu porte maior resulta em eolheíta mais rápida
é conseqüentemente maiores lucros.

J

�o seu dimensionamento foram aplicadas as m.as .. ·

mas técnicas avançadas e a- mesma, simplicidade mecânica

que tornaram as' colheitadeiras "NEW HOLLAND" as mais
conceituadas -

em todo O mundo.

A "5050" é uma resposta da "SPERRY NEW HOL�
LAND" aos agricultores que desejavam uma colheitadeira

perfeita e com'mais produtividade.

I

J
,

I I

NEW·, HOLLAND 5050. Uma colheitadeira para
muitos e muitos alqueir-es.

I'

• !
I

Revendedora áutorizada �New Holland" e "OBT" para a região,

MAVEQ(JIP
Má,quinas, Veículos e Equipamentos Ltda.

Rua Duque de Caxias s/� (Próximo ao Cemitério Municipal)
Telefone (0477) 22.02�1 CEP 8946.0 . CANOINHAS-SC,

.r
,

-

bom chimarrão.,
'\

preFira
Para uni

,

«COMPADRE,.'
-_
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28 DE_FEVERlFIRO pE 1?81 _

Rua Getúlio Vargas, 527 -.. Fone: 22-0971
, FARMACIA �E PLANTÃO: De sábado (28) a sexta-feira

,

(06) ALLAGE··- Rua, Vidal I

Ramos, 694 - Fone 22-0416

MÉDICOS DE PLANTAf): Emeases de extrema urg@neia-
F6JU� 22-0033

.

, BADIO PATRULHA: Felle: },f)'

PRONTO SOCORRO: Fone: 1912

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-fH7� ,

RADIO SANTA CATARINA: Divulgaçêes das ()S:Q0 às 12:()O
horas e das 14:{)O às 18:eO he
ras. Aos sábados 'até às 16:@f) Ihoras.

----...........--.._---

-

' .. ..: ==Acontec
* "Quando morre uma criança, muitos no Pinho para um. almoço.
morre uma esperança. 'O mundo' Gente amiga indo par.a lá. E isso.

fica menor. Morrem muitas. Por * Ontem � noite em Santo Augusto
isso a tristeza' é maior e o mundo no Rio Grande do Sul, Nivaldo
cada vez menor". (F. Figueiras) Roeder Filho, e Maria Inês Rottili

tr'ocarám alianças na mão esquer
da. A, vocês dois que começam jun
tos agora uma vida nova, desej a�,
mos tudo I

de bom.
) * Nossos sábados sendo preenchi-
\

. dos por monotonia, pois à muito.
que não acontece boate no Clube Ca

noinhense , Vamos esperar que me

lhore .

�
* E o dia 23 próximo passado mar

cou o aniversário da Silvinha,
Carmem e Dedé. Felicidades. I

* Altamiro aparecendo por aqui de .

.

Chevette novo depois de passar'
alguns dias em Camboriú .

* A Thelma B. está que é só sor

risos, e o motivo disso é a vinda
do Beto para cá hoje .

* Biju e Mikus, um novo par que

surgiu entre nós. Continuem as-

* E D carnaval chegou trazendo

-júnto muita alegria,
Canoinhas movimentando-se

para fazer destas noites, noites

inesquecíveis. Blocos carnavalesJ'
cos daqui e de Rio Negro estarão
desfilando hoje .e:r:n frente' ao Clu

be Canoinhense e contam com vo

cê para dar mais brilho a este car
naval que promete ser um dos me
lhores já acontecidos em nossa c,i
dade , Prestigiem.

* Hoje, acontecendo 0' encontro de

I

anUlO as
Semana da Compreensão. Mundial .22 a 28 de fevereiro de 1981

recado rotário semanal 10 a 16.02.81. \

23 de fevereiro de 1981 �============= 76�O Aniversário de Rotary International

PERCEPÇAo:
Não bastassem as diferenças de idiomas, de ra

ças, de usos e costumes, de religiões _ aliam-se fo
me, 'doenças, desumanidade, intolerância, / intempé
'r ies catástrofes e ignorância, para aumentar õ desa
fio ao homem em sua busca de compreensão, boa
vontade e paz.

'

,
) ,

,

...

'

e os povos, ricos .e pobres, sobrepostos por
forças" poderes e interesses, enfrentam esta dura luta
que os joga no centro de disputas polticas e geo
estratégicas" aumentando-lhes as vicissitudes, num

desprezo total ao fundamental que é O homem e o

seu direito à vida, livre e digna.
.

, ,

Existem, porém, aqueles que acreditam qu,e to
dos esses obstáculos podem ser transpostos, quando

.

se tem a percepção de que' o próximo está não apenas
: aqui, .mas ali' e acolá e que todos, com. seus inaliená- .

'(eis direitos, têm, prioritariamente, corno objetive
comum não apenas o existir mas, o: próprio sobre..

-, )éstir. \

Sã6 0:5 rotariano! que abrem os seus Rotai'y Clubs
� pata debates é, individualmente, aprendem mais so
bre 'Os problemas, buscando-lhes soluções; que de
senvolvem uma nova compreensão'; que têm uma no

va consciência e esforçam-se I para que se entenda
qua'rprecisa-se viver e

-

desfrutai' juntos deste ainda
ezuberante e brilhante mundo e dos recursos que- o
.DFóprÍo homem alcançou.

Enx.ergam o mundo, com todas as suas peculia
ridades, como um universo de beleza, em que os con
,trastes impelem-os à luta, para superá-los e dele�

'. tirar lições de vida.

Ouvem sussuros e grito�, mas ,aceita.m o diál0-
. �f) como meio capaz de desenvolver a amizade" fo
mentar a ética nos negócios e profissôes e promover
(aproximação das pessoas,/,

.

Estendem mãos ,dadivosas num gesto significá- -

,-' tivo de boa vontade, de quem procura nãó apenas,
'ptestar serviços e oferecer recursos, mas através de-

,\ le reconhecer o direito e um melhor existir e que no

toqué maravilhoso de mãos que 'se �ncontram 'trans-:
mitem d sentir da real �ec.:essidade de eornpreensãlJ.

. ,

I
.

Que ao respirar o mesmo ar vitaI- e· que indis
tintamente a todos envolve sente 'que esse b-:.:m cO-, ,

mum e natural simboliia talvez a maior licão do C'ria-" .

,dqr sopre a vida em comum que temos de ter ,neste
planeta, que é necessário ajudarmo-nos e aprender-
mos a viver juntos.

\,.

.

.
.

.

.

\
,

Que tendo o privilégio de aprleciar e ter bons

É desta percepção rotária que o rotariano deve
-estar tomado em seu dia-a-dia de vida profissional
ou de negócios, reconhecendo o' direito de existir 'e

sobrexistir 'do próximo, que é o companheiro do seu

ou de outro clube, que são os seus empregados, os

demais profissionais.,e homens de negócios, que é to

da, a sua comunidade ou aquela aldeia antípoda.

,É o perceber, com todos os sentidos, ao abrir a'

pequena janela de seu mundo interior, os horizontes
sem fim de ROTARY e as oportunidades ilimitadas
d,e servir, vislumbrando a esperança de derrotar com

suas armas as barreiras econômicas, raciais, das ge
rações, da éticà, das comunicaçôes, da tecnologia .

.�' '"

.É o perceber que idiomas não separam - mas

são símbolos e sons' maravilhosos que fazem música,
literatura, .. que usos e costumes dão-nos a graça e

a beleza de gl::nte que vive e vibra com suas tradi
ções, .. que raças exteriorizam' distonia e fisiono
mias, mas guardam um interior valioso com a mesma

ânsia de -vida ... que religiões não dividem, mas se

encontram voltadas à 'exaltação do Criador e a va-
-

Iorização de sua Criação 1

Ao_. comemorarmos, no 76,0 Aniversário. de ROTA
RY INTERNATIONAL, a SE,MANA DA COM,PRE
ENSÃO MUNDIAL, tenhamos a percepção de RO'l'A
RY e sua internacionalidade e o ideal de servir dos
r,otariano e suas oportunidades, .

Se conseguirmos
aplicar com inteligência ,t0dos os recursos que ROTA
RY nos oferece atingiremos a ,sua própria essência e

teremos o bom entendimento de que .estamos para
valer' ,

sim.

o ...n RespnnsabHidade J. e C.

férias que de um modo ou de ou

tro marcaram muito o momento de

'todos.
* César Mikus bastante cotado ul

timamente. Múita menina de
olha. 1

* Leila dando uma de executiva
nos últimos dias. ' Também está

muito rcontente com a chegada do

Luis-r
* Saulo, tem':' muita gente querendo
descobrir quem mora nos teus'

pensamentos.
>1< Foi ontem na Capela Nossa Se-

nhora Aparecida o casamento de
Karla Rosa e Décio Jürgensen .. A
vocês dois desejamos' toda' felicida
de possível. \

* Em festa está o casal Edir (Cin
tia) Kammradt com a chegada de

uma linda menina. Parabéns aos
, -

* Cuca e Bata resolveram
um pouca a saudades dos

e apareceràr.n. Isto é bom.

papais corujas.
* No dia seis de março próximo
acontecerá o casamento de Dirce

Pereira e Osmar Scholze . Desde já
desejamos muitas fel'icidades .

, ,

* Laércio G. aproveitando seus

últimos dias de
/

férias conosco.

É isso ,

* Gê ,e Adriane fazendo um parzí
nho bonito. Sempre assim.

-
'

* Rejane e Roseli conosco nova-

mente após passarem alguns dias
-na praia. E nós contentes com isso,

* Rita de Cássia está entre nós tra
zendo mais animação para OI nos-

so .carnaval.
'

:;: Moacir (Ruth) de Paula e Silva

festej ando a chegada de um bo

nito garoto, Felicidades.

* Edu e Rosane, par inseparável
que circula pelai. Isto é bom..

* E a Soraya Murara chegou de
Piçarras trazendo

. junto muito
bronzeado. Ê isso.
* Muitos colégios ja reiniciaram
suas aulas' deixando para' traz as

,

* No dia 26' de fevereiro próximo
passado quem recebeu os cumpri- '

mentos .de seus muitos amigos foi o .

Sr. Ary Paulo Wiese. Tudo de bom,
I ,;

I,
'

,�, Confessar que' nos enganamos é'
confessar que temos um erro a

I menos. '. .

-

'.

Tchau.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMtóVEIS DA COMARCA DE.

CANOINHAS _' ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital' Loteamento

alimentos, reconhece' que a eles todos devem ter _

* Luciane . Sônia e Taninha pas

acesso, que lhes proporcione saúde, força. e vigor. sando o car:naval na praia � onde
fizeram um bloco.

EULALIA GLABA KOHLBECK� Oficial do Registro da
Iméveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca'-;
tarína, na forma da Lei, .

Faz- público, para. ciência dos interessados, 'em, cumprf..
rnento ao disposto no art. 19 'da Lei número 6.766, de 19/1�V1í979,
que por PAULO. SOARES e sua mulher dona ELZIRA LANGER
SOARES, foram depositados em seu cartório, memorial descriti
vo,. planta e demais papéis e documentos -relativos ao �oteamento
",JARDIM SOLA'R", situé1do nesta cidade, no-Bairro Campo D'Agua
Verde, conforme planta abaixo ..

·

As ünpugnações daqueles que Se julgarem pr'ejudica
dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
das, dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data' da ter
ceira 'e úJtima publicação do presertte Edital. Findo o prazo: e
não havendo impugnação. de terceiros ou deste Ofício, será' pro-
cedido o registro.

�

-

.' .'

O proceslso encontra-se' a disposiç$_o dos interessados,
neste Cartório, durante' as horas: regúlamentares. Dádo e passado
nesta cidade de Canoinhas, Estado de _8ap.ta Catarina, 'aos 25 (vin:
te e cinco) dias do mês de fevereiro de 1981. '

, �
.

EULÁLIA GLABA :K9HL:QECK - Oficial do Registro de Imóveis
CPF n.o 249 111 199/34 .

Ao compreendermos que a nossa participação
em qualquer programa rotário é uma -indispensável
parcela no .esforço global, que ela, direta ou indire
tamente beneficia milhares de_ pessoas nOs roais di
ferentes pontos .

do mundo, estaremos não DOS tor
nando melhores rotarianos, o que sempr,e estaremos
buscando ser, mas estaremos" isto sim, co�partilhan
do do .esforço de um milhão d� pess.oas que acredi
ta� estarmos conseguindo transpor as barreiras.

,

'É· tempo de meditarmos e concluirmos ,que es

tá em cada um de nós, rotarianos, I continuarmos a

portar a bandeira, a empunhar armas e permanecer
em campo, lutq:ndo por maior compreensão, boa von

tadé e paz entre os homens _' através de ROTARY
e seus programas.'

, ,

� fi i. i íh ... i.
'
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'Empresa Industriál· 8 . Comercial FUVK S. A.
,
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FIJCK
-:- MATERIAIS PARA CONST�UÇÃ,O .

,-'.-'

\

FUCK l\iATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TEM A �OLUÇAO PARA SUA POU·
\

PÂNIÇA EM SÍ, GANHE OS MELHORES JUROS E A MAIOR CORREç.AO MONE.

TARIA, CONSTRUINDO OU REFORMA.NDO COM MATERIAIS DE FUCK MA�

TERIAIS PARA CONSTRUÇAO.
/

RUA eAETAN� eO�'J;A, SôO FONE (0477) 2'2-0281 ,
'

RUA' N' 8S

!
\,

' I
'1>!>i!�,._����'!lLY.IU1"u.u�UYM"Uil'I"'l!!ljlRll!u .. u.UU .."I ..U!!UMMIJ!I!UIIlRI'U.'"!','!I''iUI ..u�aIUlt.!.j,� ,
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.

.

INOYEL

RUA
I
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I
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CAETANO COSTA
,

t .... ,

. "

1 r- ..r � ,olA DO S LOTIS

-

•. sois. 00 lU
A 1'1 A DE ri U Ase. 03 S . 00 RI 2

/
.

TOTAL 12.40'G.lom2
,
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CERTIFICADO
,

EXTRAVIADO

JOSÉ ALVES PONTE declara
para os devidos fins que extraviou
(I Cert ificado de Propriedade', do

I'"
-

veiculo Volkswagen 1300, ano 1973;
cor beje, placa CA-3215,ficando o

mesmo sem efeito por ter requerido
segunda via.

-

\i:lIMi'=#f2W'.ji� 'ISSl!iZll'õi!i1W1.11lll����������.J!P.:�.....,.";r'�-",,, 1 X

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.

�--------�--------�--�--�--��----��--�----�-

��vendado�.���R_'?_ I
194 NOS

Chrysolindo Dantas Tourinho

(Publicado originalmente pela
revista "Semana Ilustrada")
Muitas vezes somos força

dos, a confundir a beleza com a

simpatia, mas se nos ocupásse
mos deveras do assunto vlerÍa-'
mos que existe uma grande di

ferença entre o ser belo e o sim

pático.Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD
e' usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Ford Landau - cinza executivo metálico 1973
1 Belina II LDO - azul alvorada metálico .: 1979
1 Volkswagen 1300-L OK - bege .. .. .. .. 1981
1 Opala Luxo - marron araucária metálico .. 1979

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
I

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

melhores preços da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

Veículos notificados
RELAÇÃO DAS PLACAS DOS
VEÍCULOS NOTIFICADOS
DURANTE o MÊS DE
FEVEREIRO _DO CORRENTE
ANO:

CA-2572 - CA-5580 - CA-3361

CA-0508_ - CA-7448 - DA-2328

FlJCK

Automóveis '. Ltda. UCK

Relação de' Carros Usados:
1 Chevette - marron .. .. .. .. .. .. 1976
1 Fusca - marron .. "' ... : ..... , 1978
1 Fusca - vermelho ..

..

1974
1 'Fusca 1300' - bege .. . . 1978
1 Passat - verde.. .. .. .. .. .. .. .. 1978
1 Variant - bege .. .. .. .. .. .. .. .. 1976
1 Corcel - bege . -e •• •• •• •• ., •• •• 1977
1 Belina - vermelha.. .. .. .. .. .. .. 1980
1 Variant II - branca: .. .. .. .. .. .. .. 1979 �1 Moto Ronda 125 CG .. .. .. .. .. .. 19'73 ª

Rua Caetano Costa, 2211 - Fone 22-0007 - CANOINHAS - se �
.<'W·fiTiiTI>:JIII ii li I I'TiflI"V'J"I iififi. iii ii ih llliI! " • 1111111 • iii •• Ii ii ii • li li I � ii iii U li II ii II • Ii iii ii • II • ,,-�
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Despedida
Estou partindo e levo' mui

tas saudades, de todos os arni-.
gos que aqui possuo. Amigos:
que em horas de alegria, � trís
tezas souberam me ajudar.
Agradeço a colaboração de to

dos, e as contribuições anônimas
que recebi.

Aqui fica meu Deus lhes
pague.

Cézar Rossi Mode!

Seminário Santo Antonio
Agudos - SP.

. ,

o o SIMPATIA
na sinceridade de Madame.

Ela não era uma mulher

bonita, como as grandes mulhe
res da França que se celébríza
ram pela beleza, mas o seu fas
cínio estava na sua simpatia.
Era amável, de maneira a agra
dar a todos os que dela se apro
ximassem.

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS' USADOS DE
l\fIGUEl.. PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOC:t ENCONTRARA PARA P:RONTA ENTREGA:

Marca Ano

1975
19'76
1980
19,79,
1980
1971:)

DOCUMENTOS

E-X T R A V I A DOS

ROBERTO KATSÜMI' SHI
MOGUIRI declara para os devidos
fins que extraviou todos os· do
cumentos do caminhão Mercedes
Benz 1113, ano 1978, cor amarela,
placa .GR-0485, chassis .

34:403312388268.

I
I

,1

\

Um sorriso que irradia feli
cidade interior, o que nos indi
ca qúe a pessoa não vive só pa
ra si, mas pensa' e se interessa
pelo próximo, é a demonstração
de um sorriso, de simpatia.

\

1 Opala Luxo .. .. .. ..

1 Opala Coupê .. .. .. .. .. .. ..

1 Corcel Luxo .. .. .. .. .",
1 . Corcel LDO .. .. .. .. .. .. ..

1 Chevette SL .. .. .. .. .. .. ..

1 Opala 4 filindros .. .. .. .. .. ..

Os mesmos. ficam 'sem efeito
por ter requerido segundas vias.

(Suchek - 2�)

II

o segredo da simpatia está
evidentemente em nos esquecer
mos por completo de nós mes
mos. As, pessoas que se impõem ,".'

pelo seu carinho, que pensam no

bem e no prazer qUe podem dar
a terceiros são as criaturas que
esboçam o sorriso da simpatia

Se nos' reportarmos à histó- .

ria da velha França, veremos

'que houve uma senhora muito

querida e muito conhecida pela
sua expressiva simpátia, pela
Isua bondade e maneiras finas ..
Esta era a célebre Madame Re-

,

camier. Madame Recamier �--

quem não ja ouviu contar algo

Ide sua vida?' Como vivia! Ela
era muito inteligente, o qus se

,

pode dizer da mulher sagaz,
com a mente voltada- para 0(;
bem, ao interesse de servir aos

amigos e ser útil a alguém. Os
. seus conhecidos, inclusive escri
tores de renome, à procuravam,
mesmo em sua velhice, para
consultá-la sobre qualquer pro
blema que os afligisse; os pinto
res levavam-na a ver seus, qua
dros para terem uma opinião se

gura; enfim, eles acreditavam

,

Nada valem a beleza física,
as jóias e adornos" nem. mesmo

o talento, se não são acompa-
, nhados do caráter simpático, de
um rosto alegre e amigo, de,um
coração acolhedor. O bom hu
mor e os bons sentimentos re-'

tratam-se no rosto e é. assim q-qe
vemos no espelho da parede o

reflexo moral de nós mesmos.

,

Por que não cultivar ami

gos? Por que não nos tornarmos

simpáticos aos que nos rodeiam?
Por que não tirar a máscara <I�
antipatia que usamos em certas.

._

?·ocaSlOes. .

! A vida é nosso dia, 6 nosso

momento de experimentação
neste grande laboratório.huma
no. Ser bom e compreensivo,
ser simpático com nosso próxi
mo eis o segredo rnagnânimo do
retorno do homem mau ao seio
de Deus, da mesma Natureza ou

do caminho' da perfeição. Ser
simpático é, portanto, conquis-
tar amigos.

\

, "

Agra
e CQ

,

e Irrsemto
riteAWMissa'

Os familiares da sempre lembrada

lIIl

Ir

MIGUEL PROCOPIAK. COM. DE VEíCULOS LIDA.

-

EXPORTACAO
. �

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA DOS MOTORES ELÉ·

abalados com o seu falecimento, ocorrtdo dia 23 último, agra- .

decem enternecidos as manifestações de solidariedade rece�.
bidas nesse instante difíICi-J, seja em palavras de conforto, en
vio de flores e coroas, e acompanhamento da extinta até sua

última morada.

Outrossim, convidam a todos para a Missá -,(fé, 7·�o ,

, Dia, que farão celebrar na Igreja 'Matriz. Cristo, Rei, domingo,
dia 1 . .0, àSI 18,30 horas. ,

'

Canoinhas, fevereiro de 1981.

Iz I endt

t Convite- Missa
INDÚSTRIA E COMÉR,CIO OTTO F�IEDRicH

S.A.· _. ICOFRISA, convida para a'missa que- fará celebrar
em sufrágio da alma de sua ex-diretora presidente

. I

'Convite lVlissa'
Os familiares da sempre lembrada

convidam parentes e amigos, para a Missa a ser celebrada
domingo" dia 1.10 de março, às 18,30 horas, .na Matriz Cristo

Bei, ,pela passagem de um ano do seu falecimento.

Pelo comparecimento, sensibilizados agradecem.
-

Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

IN-DOS R:

/

PONTES ROLANTES - TALH�§ ELÉTRJl:CAS - CARRiNHOS INDUS'.rRIAIS

CABOS DE AÇO DE TODAS AS BITOLAS.

ESQUADR,IAS DE FERRO E ALUM,íNIO - PORTAS PANTOGRAFICAS' � FER·
. RAGENS PARA PORTAS DE- ELEVAç.ÃO -� GRADES PARA

MUROS, PORTÕES, ETC.·

BOX PARA BANHEIROS.
-

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

W !

ar Knüppel
·Y1etl'=xmzr1Z!9"T�.,...,..,...�. � .........,....

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22- 0336 - CANOINHAS - Santa Catarina

no domingo, dia 1.° de março, às, 18,30 horas, pela passagem
do 1.10 aniversário do seu falecimento.

.

Agradece .

Canoinhas, fevereiro de 1981.

B����
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Tinfas Y
r

'

., ,

Plástica .. Oleo·- Vernizes
II'

a
.
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Dr.. Clércto Odir Tremi
Especialização em CARDIOLOGIA e CLíNICA MÉDICA no, =

,
r

,

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.

Estágio em cardiologia no Instituto de Doenças Cardio Pulmonares

E,. J. Zerbini no Hospital Beneficíência Portuguesa de. São Paulo.

ELETRO CARDIOGRAFIA E TESTE ERGOMÉTRICO

COllSult.: Rua Vidal Ramos" 1107
r

Telefone 22-0438

Residência:

R Vidal Ramos, 1107 - 1.0 andar

Telefone' 22·0438
'

_o i •• i i''''ft'O'lI'Ii'íí'i •• i......,._,."". i",�
••• ,

i�
Lotes à Vende �

VENDEM-SE DOIS. LOTES, MEDINDO 600 M2 ª
CADA, SITUADOS NA RUA FREDERICO KOHLE�, CAM- �'

) , PO D'AGUA VERDE, DISTANTES 400 METROS DO AS- �
FALTO. LOCAL COM ÓTIMA VALORIZAÇÃO. �.

-
MELHORES INFORMAÇ6ES NESTA REDA� 3

ÇAe> ou NA RUA NAZIR CORDEIRO, 453. (FUNDOS �
iGREJA SAO 'FMNCISCO) -

. �;",; ftUWIoU.= QAóDA iI' � r ,:nu)!;;' ilW�'lAWn !!! • = lUM'P�fI iAJ:LZ� "i •MUU';u.uu !!,!U'�

F.RETES os

UMA E�
PE,LA

Uma nova era para agricultura mundial.

.Em 1847, ao iniciar a fabricação de máquinas
agrícolas em sua pequena oficina de New Castle -

Canadá, Daniel Massey, começava uma nova era para
a agricultura.

, I

Sua atividade ganhou novas perspectivas em

1891 .quando se' assooíou a Alanson Harris, implan
tando uma indústria de implementes agrícolas, a en

tão Massey-Harris Co. Ltd., que até hoje, com o no

me, de Massey-Ferguson Ltd., ocupa posição de des

taque na produção e comercialização de tratores e
máquinas agrícolas em todo o mundo.

Em 1928, a Massey-Harris já possuía �ábricas
na Alemanha, França, Estados Unidos e/ Canadá e,
10 anos depois, fabricava a primeira colheitadeira

automotriz do mundo, conquistando assim,' importan
tíssima posição no mercado de máquinas agrícolas.

Em� 1954, a Massey-Harris Co. Ltd , incorporou
Co Harry Ferguson Ltd., passando a utilizar o famoso

sistema hidráulico Ferguson em todO's, os tratores
agrícolas de sua fabricação.

Em 19'53, outro importante acontecimento: a

Massey-Ferguson adquire o Perkins Engines Group,
o maior produtor de motores diesel do mundo.

Hoje, a Massey-Ferguson Limited conta com

85 fábricas instaladas em 30 países e vende seus pro
dutos em quase todo o mundo. A experiência colhi

da nos 19.0 países" onde está presente" contribuiu pa
ra um eficiente sistema de intercâmbio de know-how,
assegurando a todos os produtos Massey-Ferguson
um padrão de qualidade 'reconhecidamente .elevado .

Em 1980, as subsidiárias brasileíras da Massey
Ferguson Limited, a Massey-Ferguson do Brasil S.A.
e a Motores Perkins S,A. uniram-se numa só em

presa, formando a Massey Ferguson Perkins S,A.

que atua através de duas operações (máquinas agrí- /

colas e motores diesel) empregando 600n pessoas.

OrE,MçÃO MASSE:Y-�,RGUSON
A Massey-Ferguson chegou ao Brasil em 1938,

ano em que foi realizada a primeira colheita meca

nizada de arroz no Rio Grande do Sul.' Chamava-se

então Massey-Harris. Sua atividade inicial entre nós

era de assessoramento a .Vemag e a Minuano (em
,
São Paulo e Rio Grande do Sul, respectivamente),
empresas distribuidoras dos produtos Massey-Harr is,
que também prestavam assistência técnica a esses

produtos.
'

Em '1957 foi constituída a Massey-Ferguson
do Brasil S.A., com sede em São -Paulo, que em 196Q,
apresentou ao GEIA (Grupo Executivo da Indústria

Automobilística) seu projeto para fabricação de tra

tores no Brasil, que tornou-se realidade em 1962.

Paralelamente, a Massey-Ferguson começou 'a'
desenvolver sua rede de revendedores em todo o pais,
o que permitiu que suas atividades entre nós, ganhas
sem, em pouco tempo, impulso fora do comum.

Atua1m�nte a Massey-Ferguson possui duas

unidades industriais! a primeira, localizada, na cida
de de São Paulo, onde é produzida a maior linha de

tratores 'agrícolas da América Latina; e a segunda,
localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde
são produzidas colheitadeiras automotrizes para tri-

-:atm :a..jambl Constant N." 490 - eane>inha� • S�
�
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go, arroz, soja, milho '2 'outras culturas, além de uma

variada linha de implementes agrícolas, composta de

arados, grades, carretas, roçadeiras, plainas e diver

sos utilitários. A Massey-Ferguson, desde que insta

Iou-se no país, já produziu mais de 231. no'Ü' tratores

agrícolas, que representam a metade da frota de tra

tores agrícolas existente no país. Além, disso, foram
produzidas mais de 11.0010 colheitadeiras automoth-'
res industriais e implementes agrícolas, nas seguintes
330. 000 implementes agrícolas.

A Massey-Ferguson participa do�'· mercados de

tratores agrícolas, colheitadeiras automctrízes, trato
res industriais e implemenos agrícolas, nas seguintes
percentagens; .

'I'ratores agrícolas
Colheitadeiras'

- 33%
- 15%

Tratores industriais � 21%

Implementes agrícolas �,' - 16%
..-

Mantendo a Iideranca no mercado brasileiro de

tratores agrjcolas, a Massey-Ferguson posiciona-se,
inclusive, como o maior fabricante de máquinas
agríçolas do Hemisfério Sul.

OPERAIÇAO PERKINS

A Motores Perkins S.A. foi fundada em 29',de

abril' de 1959, tendo tido -sua pré-produção em 1960'.
'

A fabricação, iniciada com 2.000 unidades em 1961,
seu primeiro ano de operação, atingiu o nível atual

de 75.000 motores anuais, com a produção local

acumulada, ultrapasando 500'. 'DOO unidades.

A Perkins criou cerca de 3. O'DO empregos dire

tos e mais de 100 'mil indiretos através de suas fá

bricas.

Com o crescimento extraordinário de sua pro

dução e preocupada com o atendimento das necessi

dadas de seus clientes, a Perkins está ampliando suas

instalações em um terreno de 2.00.000 m2, 'entre as

rodovias dos Imigrantes e Anchieta, em São Bernar

do do Campo.

Completado o projeto, a nova fábrica deverá

ter mais de 80. o.üOm2 de área coberta, podendo elevar

a sua produção para 120,0'00 -a 150..000 motores

é',nuais � \ Conta ainda, com um valioso .suporte técnico

em todo o Brasil através da "Rede Nacional Perkins",
que dispõe de um completo estoque de Peças Genuí

nas e Serviço Técnico,' com mecânicos treinados na

própria, fábrica, A Red-e Nacional Perkins conta, ho

je, com 35 distribuidores e mais 300' PP�Gs (Pontos de.

Peças Genuínas) espalhados pelo Brasil.

A distribuição percentual da produção Perkins,
consoante a aplicação dos motores, é a seguinte: -,

Veicular - 57%

Agrícola - 35%

Uso 'industríal /marítimo - 8%

A participação nesses mercados é a seguinte:

,Veicular -- 36%

Agrícola
Industrial/mariãímo

- 34%
- 30'%

sportiv « ulio »
Prazos para

pegemento do
I C M por

Es�abele'cimentos

I

SOCIEDADE, HíPICA ESPORTIVA .JULIO BUDANT

Representante exclusivo para Canoinhas e Região,

Rua Marechal Deodoro, 425 - Bairro Agua Verde

,
WALDEMAR COLOl\iBO

Comunica à todas as pessoas interessadas em ingres
sar .em seu quadro associativo, que j,á comprou um terreno apro..

priado para construir uma magnífica Sede Campestre, para a prá
tica de "Turfe", "Gineteadas", "Torneio de Laço", além de uma

ampla área' de lazer, equipada com toda a infra-estrutura neces
sária para o conforto' e divers�o aos seus associados junto à' natu

reza.

Industriais
o governador Jorge Bor.,

nhausen assinou decreto" que
fixa prazos para pagamento do
ICM por, estabelecimentos in

dustriais, relativamente as ope
rações, resultantes do abate de
Suinos.

O decreto dispõe que o Irn-.

posto sobre Operações relativas
à ,Circulação de Mercadorias,
devido por operações realizadas
entre 1. o de janeiro e 30 de' ju
nho- de 1981, pelos estabeleci
mentos classificados nos ítens
3.02 e 3.16 do Código. de Ativi
dades Econômicos, anexo .a con

solidação' da Legislação Tributá
ria Estadual, cuja maior: receita
operacional decorra do abate de

gado bovino, será recolhido em

duas parcelas iguais, até o tér
mino da primeira e da segunda
quinzenas do terceiro mês sub.

sequentj, aquele em qUe ocor-

rer o fato gerador.
/

,
Para a realização e concretização deste ,grande em

preendimento, lançamos 300 Títulos Patrimoniais, que darão ao

novo
I

associado a garantia de um investimento de inéstimável valor

el'n;
)
futuro bem próximo:

_

.

. Seja 'um dos sócios fundadores adquirindo um TíTU

L() PATRIMDNIAL por epenas mil cruzeiros mensais. (Total do

�êCr$12.000,OO).'
,

\1 "

Agradece a Diretoria

Ezilton Budant - Estefano Wrubleski - Clementino E. Pieczarka
- Décio Rocha - Major Nelson' Coelho - Teofilo Zattar - Henrique
Krzesinski - João, Pedro Simão - Wiegando Baluta - Luiz Nasci

mento Carvalho, lo Amador Brum dos Santos - Celso Glinski - Dr.'

Moacyr Budant - Dr . Luiz Niedzielski - Dr. Neuzildo B. Fernan
. des - Ubaldo Ricardo da Silva - Agenor Kreilling e '

Dr. 'Haroldo Ferreira.
, ,
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A partir de Janeiro deste
ano o Empregado Doméstico,
com ordenado mensal superior
ao salário-mínimo do Estado em

que trabalhe, terá de' calcular o

seu recolhimento para a Previ
dência Social.-sobre o valor ano
tado em sua Carteira de Traba
lho, desde que não ultrapasse '6
limite de 3 salários-mínimos re...

\

gionais. O recolhimento de feve
reiro corresponde à competência
de janeiro e deverá ser efetuado'
até o fim do mês em qualquer
Agência Bancária.

,

A informação divulgada
pelo lAPAS _ Instituto de Ad
ministração Financeira da Pre...

vidência ,e Assistência Social
esclarece que a decisão decorre ,

- da Lei n.? 6.887/80, e que não
atinge aos domésticos que per
cebem menos que o salário-mí
nimo, cuja contribuição conti
nuará sobre o' salário-mínimo'

r
I

IC
da região.

I

O QUE MUDOU

Antes da Lei 6.887/80,
,qualquer que fosse o ordenado
recebido, o empregado domésti
co ficava limitado a contribuir
apenas sobre um salário-mínimo
da região. Agora, irá contribuir
sobre o qus receber de fato,' até
o limite de três' salários-míni
mos regionais. A medida em

vigor terá um reflexo. futuro,
em termos de benefícios. Cen
tribuindo mais, quando. neces

sitar recorrer à Previdência So
cial para requerer Auxílio-,
Doença ou aposentadoria, o Em
pregado Doméstico também re

ceberá do Instituto um 'valor
maior.

INSCRIÇÃO' E
RECOLHIMENTO'

,

Nada foi alterado com re-

ferência a inscrição e' à forma
de contribuir.

Para inscrever-se na Previ
dência Social; o Empregado Do
méstico, munido da Carteira de
Trabàlho devidamente assinada
pelo Empregador.' deve' pro
curar uma Agência Bancária.
Esta lhe fornecerá de imediato
o carnet que deve ser guardado
para, realização de todos os pa
gamentos posteriores. '

O Empregador,' no ato de

pagamento a seu Empregado
Doméstico deverá descontar 8%
do salário-de-contribuiçâo, jun
tar

_
igual' quantia (Total de

16% ) de seu encargo, e pagar
ao lAPAS, através do Carnet,
em qualquer Agência Bancária,
até o último dia do mês seguin
te àquele a que se� referir.

E
ntr

CANOINHAS (CN)
Com aproximadaments 70 qui- ,

lômetros de' extensão e um

custo totaLorçado em 15 mi
lhões de cruzeiros, será inaugu
rada dentro de algumas 'sema
nas a linha de eletrificação ru

ral entre Canoinhas e a locali
dade -de Palmítal ,

A informação, é do Presi
dente da CERPLANA - Coope,
rativa de Eletrificação Rural do
Planalto Norte Catarinense,

\

Duílio Cornelsen, acrescentando de Papanduva, com; 43 .335 Km

que esta obra da ERUSC bene- de extensão, beneficiando 120

ficiará 168 famílias das locali-,
' consu�ido�es e a do K:n'71�8 _'
a Pedra FInal, no Município de
Itaiópolis, com 30.408 Km de
extensão, beneficiando 95 famí
lias. Em' obras no momento pela
"Erusc, está a linha de eletrifica
ção "de Rodeio Grande à locali
dade de Passa Quatro, no Mu-
nicípio de Monte Castelo, com

22.905 Km, onde possui 77 famí
e Rio da Ponte, no Município lias, que receberão o benefício.

dades do Salto d'Água Verde,
Arroios, Salseiro, Rio da Veada
e Palmital.

Cornelsen informou ainda

que já foram concluídas e ener

gizadas as linhas de eletrifica

ção nas localidades de Palmito '

Hoje .e amanhã
interestsduel»

'.Ródeio' Crioulo
Bela Vistaem

Numa promoção do Centro quando começa a recepção às
ele Tradições Gaúchas, (CTG) delegações visitantes e chur
Bela Vista de Canoinhas, reali- rascada às 12 horas. As 14 ho
za-se hoje e amanhã em Bela ras começam as provas c?-mpeI
Vista do Toldo, o "I Rodeio ras com tiros de laço. e gínetea
Crioulo Interestadual", com a das. Às 20 horas tem inicio o

presença de' CTGs dos Estados "Grande Fandango" na Socie
do Rio Grande do Sul, Paraná e dade Beneficente Bela Vista,'
Stlnta Catarina. abrflhantado pelo conjunto "OS

O programa do Rodeio tem' REGIONAIS" da cidade da La-

intcio logo mais. às 10 horas,
-

pa, Paraná.
'

\
'

-,

Amanhã, OI programa ini
cia com a Missa Campal ,_às, 9
horas e prossegue às 10 ho!a�
com inauguração do Parque pe
las autoridades convidadas, e,
em seguida haverá o - reinício
das Provas Campeiras. Os Ieste

jos serão encerrados às- 18 ho
ras' com entrega de Troféus às
equipes e vencedores indivi-

duais.

Bancos ab em só'
postos funcionam.

quarta -feira e

normalmente
Os Bancos, em todo o Paí�,

f.!ue encerraram ontem o expe
diente no horário habitual, rea
brem às 12 horas de quarta-fei-'
ta, após o -carnaval .

Os, cheques que foram de
positados �ontem para serem

eompensados, só estarão, aptos

na 'quinta-feira. A informação
é do Banco Central e foi dada a

imprensa na última segunda-
feira.

'

postos de abastecimento fUI?:CiQ-.
narão normalmente durante o

carnaval. Hoj e, os postos fun
cionam' das 7 às 20 horas para
de álcool hidratado e óleo die-'
sel , Amanhã os postos estarão
abertos nas estâncias turísticas.
De segunda-feira em diante, o

'horário será normal':
.

POSTOS DE

ABASTECIMENTO
O Conselho Nacional do Pe

tróleo (CNP), informou que os

Mobra
-f o rm a r

re m e e gr
s s o c iaçào

CANOINHAS (CN) A
�upervisão Municipal do Mo
bral de Oano inhas., convocou

dia 20 último, cerca de 2'0 en-

graxates da cidade, para uma

reunião, cuj a fi�alidade é ini�'
dar os contatos para a forma

ção da AS�:lOciação' dos Engraxa
tes de Gano.inhas.

Segundo o Supervisor Ama
deu .José dos Santos, o novo Mo:
bral é ação comunitária e' as
classes menos favorecida's de-
vem ser amparadas. Oportuna
mente serão fornecidas' as res

pectivas carteirinhas, no intui
to de organizar o trabalho dos
pequenos pro.fissiOl'iais que lu
tam diariamente executando

''I

xates par a
de- Classe

. seu árduo trabalho para ganhar
seu sustento, e algumas vezes

até o de suas famílias. ,

'�Os engraxates são todos
'de famílias póbres e nào pos-·
isuem instrução alguma e por
este motivo, a ação comunitária
do Mobral tem P9r missãó dar
o 'apoio necessárío" - declarou
Amadeu.'

/

I

Ano XXXIV
, ,

N.o 1609

28/02/81

a " x
"

0, dia 8
larcilio Dias. �'-,em

-:'

A Diretoria do São Bernar-

do, de Marcílio Dias, acertou um

jogo amistoso com o Clube Atlé
tico Paranaense para o dia 8 de

,

março próximo.
A informação é do técnico

Joalberto Kalempa em
.

nota
distribuída à imprensa lo.cal,
,esta semana, acrescentando que
no contrato firmado com o. Atlé
tico, consta a extréía de oito

craques recentemente contrata
dos: O jogo. amistoso servirá pa
ra testar o time do São Bernar
do que está com plantel reíor
mado e prepara-se para o Cam
peonato da .primeira divisão de
Amadores de Canoínhas .

Por outro lado, o "C.A . .:P,.
deverá vir a Marcílio' Dias' com
sua força máxima: Waldir, D1-
di, Arlíndo e os' novos valores

. contratados - 'Jair: Gonçalves
(ex-Palmeiras), Clemata (go-:

.

leiro argentino), Bianchí
. (ex...

Santos), e mais as presenças de.
China, Sergio Lima, Ewans; Rj'-
cardo e Nivaldo. '

.
,

. :'

A escalação definitiva d�,
equipes serão . conhecidas .só',:
mente no próximo sábado,

- quando serão acertados Os deta
lhes finais para o sensacional
encontro futebolístico.

e Fntebel
,

.

;.

cHatinua
·

empo Dan o "
"--

A Comissão' Organizadora do . RIGESA A . 'f pontes
Campeonato de Indústria e 'Comér- BESe 6 pontos
cio, na modalidade de Futebol de .dos três; dois' sairão pfl.ra e g(:u,e
'Salão que vem sendo realizado em

.

dos quatro finalistas.
.

nossa cidade, está satisfeita por es-
.

" .., �l
tar alcançando os objetivos traça- qu�r�:�f;i::os das -rodadas ",

a�,,_,',dos no início da competição, con-

seguindo trazer ao Ginásio de Es- Fuck- 6 x Mussi 6 ". '

portes um bom público que sempre Hospital 2 x Mallon 1

entusiasmado aplaude as suas agre- BESC 1 x Rigesa 2
.

miaçôes , Procopiak 2 x B. do Brasil 1
.

'1. � Zaniolo 2 x Olsen a _ �
.

Bons' jogos tem acontecido, on- Pernambucanas 1 x DambTOBkl"
. de lances sensacionais· se repetem
sucessivamente, e alguns casos es-

Fuck 2 x Rigesa 6

porádicos -de, indisciplina não che- Hospital 4 x Pedrassani 1

gam a conturbar o bom andamen-. Mallon 4 x �ussi 4,
'

,
, ;'

to dos jogos, e os prováveis fínalis- CANOINHAS TERÃ LIGA ..
"

��ntj:s �����::�o����ni�:rse�� HE FUTEBOL 'DE' SAiÂ�{ .�
sacional entre os quatro Classifica- -

O Prof, Ricardo Pereira Max-
dos, tins, que agora 'responde piela Pi-

No Grupo A se encontram me- visão de Educação Física e Despor
Ihorclassif'icados as seguintes .equi- tos da 18.a UCRE, estará em Flo
pes: HOSPITAL 11 pontos Ganhos rianópolis no dia 16 de março tra
- RIGESA B 11 Pontos Ganhos. tando da.criaçãoda LIGA CANOI
I.M, LUDOVICO DAMBROSKI 10 NHE�SE DE F'UTEBOL DE SA
Pontos Ganhos. .

LÁO,. e o Campeonato Municipal
Destes três, dois deverão ser os deste ano já 'deverá ser patrocinado

. classificados do, grupo para as. fi- pela Referida LIGA.
nais.

, Com isto Canoinhas terá o Di
reito de Disputar, o Campeonato Ç'a-

'

tarinense de Futebol de Salão.
G�UPO B

PROCOPIAK 7 pontos
,

"

/

'II lenoir Vargas assegura
, "

!ugar de Konder· Reis
dereçada a Jânio Quadros., "pela
qual tomei ciência que sua exce..

Iência considera ínopojctuna a.

solução partidária proposta pelo
ex-presidente, isto é, seu íngres,
so no ;PTB".

.

o Presidente Regional do
Partido Democrático, .Social
(PDS), senador Lenoír Vargas
Ferreira, declarou quarta-feira
em Florianópolis qu� 0- ex-Go
vernador Antônio Cárlos Kon-

.

-

der Reis terá condições de vol ...
tar a exercer sua liderança den;..
tro d?-s filei!"as

-

do par1idb, do
qual nunca chegou a sair. A
propósito \ da propalada tranisfe
rência de .Konder Reis para o·

,

PTB, o senador admitiu ter re�.

cebido a cópia 'de I,mpa carta ,do
�x·governàdor catarinense eri-

,

Na sua correspondência,'
,Konder Reis e'xplica a Jân,io, em
tQm de desculpa, pbl'que não. f(�i
possível a' sua troca de- pa'rtido,
justificando principalmente 'a

sua desistência pela reBpo�1;a
que obteve dei grupos politte<>a
ainda s9b a.'sua lidera.uça.� " ;"

\
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